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Professores e estudantes se mobilizam em
campanhas no período de distanciamento social
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ISABELLA MARQUES

A

s campanhas UEMG Solidária e UEMG pela Vida são
ações desenvolvidas pela
iniciativa, respectivamente, de
professores e estudantes da Unidade Divinópolis.
UEMG Solidária – Nesta ação, os
professores Carlos Alexandre Vieira, coordenador do curso de Química; Mauro César Cardoso Cruz e Tiago de Morais Faria Novais, do curso
de Engenharia Civil; e Vânia dos
Santos Ventura, coordenadora da
Pós-Graduação da Unidade, criaram
uma campanha de arrecadação e
distribuição de álcool 70% e de cestas básicas para a comunidade.
De acordo com o professor Carlos, já foram arrecadados 100 litros
de álcool que se transformaram
em, aproximadamente, 130 litros
de álcool 70%. A produção foi realizada no Laboratório de Química
da UEMG Divinópolis e parte dela
já foi entregue às comunidades Sacramento de Amor e Servos da
Cruz, em Divinópolis, além do 10º
Batalhão de Bombeiros Militar de
Minas Gerais.
Para doar para a campanha ou
para mais informações, os telefones para contato são (37) 991734414 ou 98405-0999.
UEMG pela Vida – Com esta iniciativa, o Diretório Acadêmico (DA)
da Unidade está promovendo uma
campanha de arrecadação finan-
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No alto, voluntários da campanha UEMG Solidária trabalham na produção de álcool 70%; acima,
voluntários da campanha UEMG pela Vida organizam alimentos doados pela comunidade

ceira para adquirir diversos produtos para a montagem de cestas básicas que estão sendo doadas para
estudantes e seus familiares neste momento de distanciamento
social.
Até agora, foram adquiridos
produtos de higiene e limpeza, frutas, verduras e outros itens alimentícios que, somados às doações, foram acrescentados às cestas entre-

gues para 20 famílias que fazem
parte da comunidade acadêmica
da UEMG Divinópolis.
Os interessados em ajudar devem entrar em contato com o DA
pelo e-mail da.divinopolis@uemg.br
ou no Instagram: @dauemgdivi.
Para mais informações sobre as
campanhas, acesse o site da Unidade: http://uemg.br/divinopolis.

CONFIRA
Comunicado sobre o atendimento em regime
especial de teletrabalho da UEMG Divinópolis:
https://bit.ly/2Uy5CoO
Nota do Conselho Universitário à comunidade
acadêmica da UEMG: https://bit.ly/2KOpkHe

“Boletim Eletrônico do Comitê de Ética em Pesquisa
da UEMG Unidade Divinópolis”: https://bit.ly/2xC3q6B
ARTE: DIÊGO GARCIA

ARTE: ANDRÉ DA CUNHA

Pesquisa “Psicologia e Covid-19: compreensão dos
fenômenos psicológicos em graduandos durante
uma pandemia”, desenvolvida por estudantes do
curso de Psicologia da UEMG Divinópolis:
https://bit.ly/2YgX9sl

Podcast produzido por professor da
UEMG Divinópolis aborda temas atuais
ANDRÉ CAMARGOS

ISABELLA MARQUES

EXPEDIENTE

A UEMG Divinópolis lançou, na última semana de
abril, o projeto Sala Digital, cujo objetivo é apresentar, tanto para a comunidade acadêmica quanto para
o público externo da Unidade, dicas durante este
momento de distanciamento social ocasionado pela
pandemia do novo coronavírus.
No primeiro vídeo do projeto, a coordenadora de
Serviço Social da Unidade, professora Letícia Pereira
Dourado, apresenta a proposta de trabalho para os
alunos do curso neste período.
Confira o vídeo: https://bit.ly/2yTuUFA.

Idealizado e produzido pelo professor Richardson
Pontone, coordenador do curso de Comunicação Social (Publicidade e Propaganda) da UEMG Unidade
Divinópolis, o podcast “Onde há agitação haverá propaganda” busca abordar diversos temas da atualidade, além da prática docente da realidade local.
O episódio-piloto contou com a participação de
Marina de Morais e Marcelo Hamdan, que discutiram
sobre comunicação, a uberização do trabalho, marcas
e o mercado em tempo de isolamento, entre outras
provocações. Já o segundo episódio discutirá sobre a
química e a geografia no cotidiano e em nossas vidas,
por meio de um bate-papo transdisciplinar com Carlos Alexandre Vieira e Mauro César Cardoso Cruz, professores da UEMG Divinópolis.
Confira o podcast nas seguintes plataformas de
streaming:
Spotify: https://spoti.fi/3aclJwO
YouTube: https://bit.ly/2Vcp3DZ
SoundCloud: https://bit.ly/3enuirZ
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